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Motivarea alegerii temei de cercetare  
 

Cercetarea noastră doctorală se încadrează în sfera traductologiei, în mod particular în ceea ce 

privește receptarea, istoria și critica traducerii. Plasată în cadrul unei abordări moderne, ne propunem 

ca teza cu titlul „Poveștile lui Perrault și rescrierile lor: adaptări, traduceri, retraduceri” să prezinte 

importanța dimensiunii culturale în adaptare, traducere, retraducere și rescriere. Literatura română s-

a îmbogățit considerabil prin intermediul traducerilor Poveștilor lui Charles Perrault. Astfel, 

traducerea are un rol capital în receptarea textului sursă în limba-cultură țintă. Constrângerile și 

provocările cu care se confruntă traducătorul sunt în strânsă legătură cu așteptările, nevoile, nivelul 

de înțelegere a publicului țintă. Rescrierea presupune o dublă dificultate referitoare atât la aspectele 

culturale, cât și la dialogismul între hipo- și hiper- textele implicate. Traducerea este percepută ca o 

rescriere, însă rescrierile pornind de la textele lui Perrault de către alți autori francezi, având ca 

receptor țintă publicul infantil sau un public dublu: copii și adulți, implică ideea de intertextualitate 

fie la nivel titular, fie textual pe care traducătorii rescrierilor trebuie să le ia în considerare. Distanța 

dintre cele două limbi-culturi – franceză și română – creează o anumită asimetrie la nivelul 

dialogului cultural, literar, editorial, traductologic. Prin urmare, aprofundarea și îmbogățirea 

noțiunilor teoretice, cercetarea receptării la nivel editorial și analiza comparativă a corpusului de 

studiu reprezintă axele pe care se bazează această teză.  

Lucrarea de față își propune o analiză a mai multor aspecte socioculturale și lingvistice care 

surprind importanța dimensiunii culturale a traducerii și rescrierii corpusului perraldian. Demersul de 

cercetare a avut la bază necesitatea dezvoltării și actualizării receptării adaptărilor, traducerilor și 

retraducerilor Poveștilor lui Perrault, dar și conceperea unei perspective traductologice asupra 

rescrierilor moderne din secolul XX, respectiv XXI.  

 

Stadiul actual al cercetării în domeniul ales 
De-a lungul timpului, un număr considerabil de cercetători din spațiul românesc au tratat 

aspecte ale traducerii Poveștilor lui Charles Perrault, aspecte pe care am încercat să le abordăm doar 

tangențial, dorind să propunem o altă perspectivă asupra analizei traductologice. Astfel, cercetătoarea 

Muguraș Constantinescu se interesează atât de versiunile în limba română și de dificultățile de 

traducere a acestui corpus, cât și de rescrierea lui cu preponderență adresat unui public adult. Dintre 

lucrările notabile în acest sens amintim Les contes de Perrault en palimpseste (2006) și Lire et 

traduire la littérature de jeunesse. Des contes de Perrault aux textes ludiques contemporains (2013). 

Problematica referințelor culturale a fost tratată în teza de doctorat a Alinei Pelea (Cluj-

Napoca, 2010), pe un corpus de povești/basme traduse din franceză în română și din română în 

franceză. Aceasta concluzionează că traducerea basmelor reprezintă un prilej de îmbogățire atât 

intelectuală, cât și culturală pentru individ, dar și pentru societate.  

Strategiile de traducere cu aplicație pe basmele lui Perrault au fost analizate de către Ioana 

Cosor în teza sa „Strategii de traducere și adaptare cu aplicație la basmele lui Charles Perrault” (Alba 

Iulia, 2016), tratând corpusul perraldian la nivel global și zece versiuni în limba română.  

Povestea Cenușăreasa este analizată din perspectivă traductologică de către Cristina Drahta în 

articolul său „Les métamorphoses de Cendrillon en roumain” (Suceava, 2007). De la aceeași 

facultate suceveană, un anumit interes este acordat și dimensiunii gastronomice pe un corpus din care 

fac parte și poveștile lui Perrault care este tratată în teza de doctorat a Iuliei Corduș (Suceava, 2016).  

Prin urmare, chiar dacă literatura pentru copii este percepută ca fiind un gen minor, 

preocuparea pentru traducerea acesteia și a diversității dimensiunilor pe care le câștigă în procesul de 

lectură-înțelegere-traducere este notabilă.  

În ceea ce privește cercetarea noastră, am încercat să ne îndepărtăm de pozițiile adoptate de 

cercetătorii în domeniu, axându-ne pe două povești și versiuni ale acestora în limba română mai 

puțin analizate pe parcursul timpului sau deloc în cazul retraducerilor și adaptărilor. Trecând în 
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revistă concluziile celor care au tratat anumite aspecte anterior tezei noastre, ne-am străduit să oferim 

o interpretare și o axă de analiză personală.  

Referitor la traducerea rescrierilor tratate, din câte cunoaștem, nu există o analiză exhaustivă a 

acestora. Remarcăm, totuși, în acest sens articolul lui Muguraș Constantinescu „L’ogre perraldien et 

ses traces ironiques chez Tournier et Bruckner à travers la traduction” (2018) în care tratează 

rescrierea lui Michel Tournier, Fuga micului Poucet.  

 

Prezentarea corpusului de analiză 
Hipotextul pe care se bazează cercetarea noastră este reprezentat de opera lui Charles Perrault, 

Histoires ou contes du temps passé, avec des moralités. Contes de ma mère l’Oye [Istorii sau povești 

de altădată, cu moralități. Poveștile mamei mele Gîsca]. Titlul complet nu a fost tradus niciodată, 

doar a doua parte a acestuia fiind redat în versiunea lui Muguraș Constantinescu, ceilalți 

traducători/editori optând pentru un titlu generic sau cu adăugări subiective: Povești cu vrăjitori și 

zâne, Cele mai frumoase povești, etc. Din opera perraldiană, am ales doar două povești care s-au 

bucurat de-a lungul timpului de numeroase traduceri, retraduceri, adaptări și rescrieri în limba 

română. Astfel, corpusul nostru este format din poveștile: Degețel și Motanul Încălțat. În ceea ce 

privește traducerile și retraducerile, atenția noastră se îndreaptă spre prima versiune a poveștilor 

traduse integral, Poveștile lui Perrault (1913) a cărui traducător este I. Rășcanu, apărută la editura 

Leon Alcalay, cu titlurile Puricel, respectiv Pisica încălțată. Cea de-a doua versiune pe care o luăm 

în considerare în analiza este cea a Teodorei Popa Mazilu, Frumoasa din pădurea adormită (1968), 

publicată la Editura pentru Literatură, colecția Biblioteca pentru Toți, cu titlurile Degețel, respectiv 

Motanul încălțat. A treia versiune din corpusul de analiză este reprezentată de traducerea Silviei 

Colfescu, Povești cu zâne (2001), auto-editată la editura Vremea unde traducătoarea este și 

directoarea editurii, în particular Degețel și Motanul încălțat. Ultima versiune în cazul 

(re)traducerilor este versiunea lui Victor M. Popescu, Motanul încălțat și alte povești (2013), la 

editura Andreas Print, cu titlurile traduse Tom Degețel și Motanul încălțat.  

Referitor la adaptările celor două povești analizate, analiza comparativă se oprește asupra 

versiunilor lui Al. Mitru, ABC-ul poveștilor (1978), apărută la editura Junimea și cea a lui A. și H. 

Crișan (2018), în mica antologie Motanul încălțat și alte 7 povești, apărută la editura Crișan cu titlul 

Degețel în ambele cazuri, respectiv versiunile lui V. Mihăilescu, Cotoiul Năsdrăvan (1948), 

publicată la editura Librărie Românească și cea a lui Cătălin Nedelcu, Motanul încălțat, ultimele 

două fiind adaptări ale Motanului încălțat.  

La nivelul dialogismului și intertextualității, corpusul rescrierilor este format din rescrierea lui 

Jacques Prévert, L’autruche (1947) și traducerea sa realizată de Elsa Grozea, Struțul (1994), cea a lui 

Michel Tournier, La fugue du petit Poucet (1978) și traducerea lui Emanoil Marcu, Fuga micului 

Poucet (1999), cea a lui Pierre Gripari, Je-ne-sais-qui, Je-ne-sais-quoi ou la femme de bon conseil 

(1967) și versiunea sa în română a cărei traducătoare este Aurelia Ulici, Nu-știu-cine, Nu-știu-ce 

(2007), dar și rescrierea lui Laurence Gillot, La véritable histoire du Chat Botté (2008) tradusă de 

Miruna Ion, Adevărata poveste a Motanului Încălțat (2008).  

Un caz particular în analiza noastră este reprezentat de o formă specială de traducere, 

retraducere, adaptare și rescriere a poveștii Degețel. Astfel, la inițiativa lui Nicole Belmont, care este 

și autoare a postfeței, autorii de povești Fabienne Morel și Gilles Bizouerne rescriu diferite variante 

ale poveștii din culturi diverse. Autorii se inspiră din traducerile în franceză ale unor versiuni din alte 

spații culturale (polonez, suedez, canadian, corsican, american) având ca punct de plecare textul lui 

Charles Perrault și motivul copiilor abandonați. În acest sens, două povești sunt analizate din punct 

de vedere traductologic și cultural Les enfants chassés / Copiii izgoniți, poveste de origine poloneză 

și La maisonnette d’Ogres au toit de saucisson / Căsuța căpcăunilor cu acoperișul din cârnați, 

poveste de origine suedeză. Aceste povești au fost traduse în limba română de către Ioana Dănăilă 

(2008), la doar un an după publicarea originalului.  



8 

 

În ciuda diversității corpusului de analiză, toate titlurile sunt esențiale pentru a putea sublinia 

potențialul notabil al poveștilor perraldiene pentru (re)traducere, adaptare, rescriere și traducere a 

rescrierilor.  

 

Introducere în tematica lucrării  
Această lucrare este structurată în patru capitole, în care ne-am propus să surprindem teoriile și 

definițiile pe care le-am considerat potrivite pentru tema noastră de cercetare, încercând să clarificăm 

noțiunile de la nivel titular și implicațiile acestora mai ales din perspectivă culturală, să conturăm o 

perspectivă globală asupra receptării versiunilor în română a poveștilor perraldiene și a rescrierilor 

acestora, dar și să analizăm comparativ hipotextele și hipertextele din corpusul nostru.  

Primul capitol își propune să evidențieze principalele teorii cu privire la conceptele cheie ale 

traductologiei (traducere, retraducere, adaptare, rescriere) privitoare la  literatura pentru copii. Acest 

deziderat implică și anumite dificultăți, dar progresul ei se dovedește a fi fructuos atât din punct de 

vedere teoretic, cât și ca fundament pentru analiza comparativă. Cercetările teoretice pe care ne 

concentrăm aparțin unor traductologi francofoni precum Antoine Berman, Jean-René Ladmiral, 

Henri Meschonnic Umberto Eco, Lance Hewson, Isabelle Nières-Chevrel, Roberta Pederzoli, 

Virginia Douglas, Maurice Domino, Yves Gambier, Jean-Louis Shoemaker, Georgiana Lungu Badea 

Irina Mavrodin, Muguraș Constantinescu. De asemenea, ne axăm și pe teoriile exegeților anglofoni și 

germanofoni pentru a ne extinde abordarea precum Jean Peeters, Christiane Nord, JD Stahl, 

Lawrence Venuti, Gillian Lathey, Isabelle Desmidt, Ritta Oittinen, Katharina Reiss. Categoriile de 

traductologi se extind pe măsură ce avansăm în demersul nostru, subliniind, de asemenea, poziția 

unor savanți români, precum Alexandru Odobescu și Ion Ștefan, dar insistăm asupra ideilor 

cercetătorilor în domeniul traducerii literaturii pentru copii.  

Urmărirea conceptelor de traducere, retraducere, adaptare și rescriere se realizează într-un mod 

progresiv prin alegerea implicațiilor relevante pentru abordarea noastră. În ceea ce privește 

fenomenul de traducere, ne propunem să subliniem principalele provocări în cazul literaturii pentru 

copii. În acest fel, ne îndreptăm atenția spre specificul traducerii literaturii pentru copii, luând în 

considerare scopul și publicul țintă dublu cu așteptările, nevoile și cerințele sale. Un alt punct 

important în această perspectivă a fenomenului de traducere este dimensiunea culturală a literaturii 

pentru copii care generează soluții traductive, caracterizate fie de înstrăinare, fie de naturalizare. 

Considerăm că ideea lui Jean-Louis Shoemaker (1995) rezumă această problemă prin punerea 

semnului de egalitate între traducere și cultură. Traducerea este un joc între celălalt și sine, 

traducătorul fiind cel care decide privilegiatul acestei întâlniri.  

În ceea ce privește retraducerea, ne îndreptăm atenția asupra aspectelor care determină 

publicarea unei noi versiuni și relația dintre traducere, retraducere și adaptare. Retraducerea creează 

diferite orizonturi de așteptări în rândul publicului țintă, recontextualizarea și actualizarea textului 

sursă fiind obiectivele sale.  

În legătură cu adaptarea, considerăm că acest fenomen este caracteristic literaturii pentru copii 

și este percepută simultan ca o formă de traducere și rescriere. Destinatarul este în centrul abordării 

traductive a traducătorului. Modul în care traducătorul are în vedere așteptările și cerințele publicului 

său determina dacă textul tradus este o traducere sau o adaptare.  

Referitor la noțiunea de rescriere, ne propunem să cartografiem o serie de definiții și să 

observăm rolul său în literatura pentru copii. Deturnarea poveștilor tradiționale reprezintă un element 

de intertextualitate în măsura în care cititorul țintă surprinde acest fenomen și în măsura în care 

traducătorul reușește să transpună referințele intertextuale în textul tradus. 

Capitolul al doilea prezintă spațiul editorial ca element component notabil în procesul de 

receptare a textului tradus. Deoarece actul de traducere este strâns legat de fenomenul de editare, 

acest capitol își propune să prezinte tabloul editorial și să schițeze portretul unor traducători incluși 

în analiza noastră. Abordarea noastră este la granița dintre ceea ce este exterior textului și textul 
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propriu-zis. În această parte a demersului se analizează agenții implicați în produsul final pe care 

receptorul țintă îl are în fața sa. Astfel, editorii, traducătorii, paratextul textului tradus, retradus, 

adaptat și rescris a Poveștilor lui Charles Perrault sunt analizați cronologic. Traducătorii, conform 

spuselor Carlei Fernandes, propun unele direcții pentru citirea unui text oferind propria lor 

interpretare a textului (în Solange Hibbs și Monique Martinez, 2006: 298). În acest sens, traducătorul 

este primul cititor al unui text sursă și el îl interpretează în funcție de experiența lingvistică și socio-

culturală. Cititorul țintă primește versiunea unui agent sau a altuia prin faptul că retraducerile se 

regăsesc într-un număr considerabil datorită schimbării așteptărilor cititorilor țintă care se modifică 

în timp. Deși am încercat să găsim toate traducerile lui Perrault în limba română, am omis cu 

siguranță anumite titluri. De exemplu, Muguraș Constantinescu (2013) semnalează existența 

anumitor referințe la traduceri ale lui Charles Perrault, care datează din 1874, publicate în editura 

„Socec“, în lucrarea lui Eugen Campus Literatură pentru copii cu un catalog adnotat de scrieri 

pentru copii (1939), dar aceste texte nu se găsesc în bibliotecile din România. Cu toate acestea, limba 

franceză a avut un impact notabil în viața culturală românească și opera lui Perrault a circulat pe 

scară largă în limba sursă înainte de traducere. Lazăr Șăineanu, lingvist și folclorist român, păstrează 

titlurile în limba franceză pentru poveștile lui Perrault, semnalând că: „Pentru unele din basmele lui 

Perrault n-am reuşiţii încă a găsi versiuni integrale române.“ (1895: 93). Cu alte cuvinte, aceste 

traduceri care ar fi existat în secolul al XIX-lea au avut un ecou trecător.  

În ceea ce privește traducerile după 1989, nu putem afirma că avem o listă exhaustivă, 

deoarece nu avem acces la un instrument bibliografic edificator în acest sens. Din cauza 

evenimentelor care au zguduit România în 1989, există câțiva ani incompleți în depozitul legal al 

țării. Poveștile lui Charles Perrault au cunoscut prima traducere în limba română, la care cititorul 

român are acces și care se află în Biblioteca Academiei, la începutul secolului XX, pentru că anul nu 

este specificat, dar i se atribuie anul 1913/1914 și ultima, potrivit cercetărilor noastre, este o 

retraducere din 2017, dar și adaptări din 2018. O sută de ani au fost foarte fructuoși pentru 

(re)traducerea și adaptarea ca formă traducere a corpusului analizat. În ceea ce privește rescrierea 

poveștilor lui Perrault, vom acorda o atenție deosebită celor mai recente, care au fost traduse în limba 

română. În primul subcapitol, ne propunem prezentarea realității editoriale a secolelor XX și XXI, și 

a edițiilor bilingve care sunt un caz special în cercetarea noastră. În acest capitol se realizează și o 

tipologie a editorilor și se prezintă o colecție românească astfel încât să se propună o privire de 

ansamblu asupra situației editoriale în care au fost editate și reeditate traducerile poveștilor lui 

Perrault. Un alt aspect important în acest sens este reprezentat de paratextul (re)tradaducerilor și 

adaptărilor textelor din corpusul ales, acordând o atenție specială peritextului textului tradus, formei 

și formatului de prezentare a textului tradus, dar și coperților și titlurilor. Numărul redus de prefețe, 

postfețe și note constituie o caracteristică a traducerii literaturii pentru copii deoarece traducătorul și 

editorul nu doresc îngreunarea lecturii. Acest capitol propune, de asemenea, o clasificare bazată pe 

traducătorii corpusului nostru și considerăm că portretul lor are rolul de a evidenția modul în care 

aceștia traduc. 

În cazul rescrierilor, considerăm că anumite informații generale cu privire la aceste texte, 

autorii, traducerile și traducătorii lor reprezintă un punct de plecare important pentru înțelegerea 

relației dintre hipotext și hipertext. De asemenea, ne propunem să analizăm un caz particular de 

joncțiune între traducere, adaptare și rescriere. Colecția Împrejurul lumii cu o poveste implică 

adaptarea unei povești perraldiene într-un alt spațiu geografic și cultural care implică, prin urmare, 

traducerea în limba țintă-cultură, urmată de o traducere în limba franceză care reprezintă textul sursă 

pentru rescrierea lui Giles Bizouerne și Fabienne Morel, doi autori de literatură pentru copii, care, la 

inițiativa Nicole Belmont rescriu aceste texte. Această lungă călătorie traductologică se termină, 

pentru moment, cu traducerea lor în limba română. Importanța literară și culturală a Poveștilor lui 

Charles Perrault explică numărul semnificativ de versiuni în tabloul traductiv și editorial românesc. 

Valoarea lor este dublată de rescrierile care sunt traduse în limba română. Unele traduceri ale 

rescrierilor reprezintă evenimente editoriale deoarece sunt publicate la scurt timp după publicarea 
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originalului. De exemplu, traducerea rescrierii lui Laurence Gillot a apărut în același an ca originalul 

(2008) și cea a Poveștilor lui Tom Degețel istorisite în lumea întreagă, la un an după original 

(2007/2008). 

Al treilea capitol constituie o abordare analitică și comparativă a istoriei traducerii, retraducerii 

și adaptării operei lui Charles Perrault în limba română. Analiza propusă se bazează pe modelul lui 

Lance Hewson. Scopul acestei părți analitice nu reprezintă stabilirea unei etichete de traducere 

„bună“ sau „rea“, ci observarea interpretărilor pe care textul original le câștigă în timpul procesului 

de traducere pentru a sublinia „potențialul interpretativ“ al textului sursă (Hewson, 2017: 56 ). 

Alegerea în ceea ce privește corpusul de studiu a fost determinată de numărul de traduceri, 

retraduceri, adaptări, rescrieri și traduceri a acestor rescrieri. Analiza noastră se va concentra atât 

asupra nivelului macro-textual cât și meso-textual și micro-textual, cele trei dimensiuni fiind într-o 

relație de interdependență în ceea ce privește versiunile lui I. Rășcanu (1913), Teodora Popa-Mazilu 

(1968), Silvia Colfescu (2001) și Victor Popescu (2013). Analiza se apleacă asupra câtorva aspecte 

cheie care se încadrează în dimensiunea culturală a traducerii pe care o vom analiza într-un mod 

comparativ. Prima unitate de analiză este redarea titlului eponim, care creează un orizont de așteptare 

pentru publicul țintă. Dacă acest aspect ține mai degrabă de micro-text, o altă problemă care merită o 

atenție specială este traducerea ironiei și este relaționat de macro-text. Traducătorul se confruntă, în 

acest caz, cu echilibrul ideal dintre spus și nespus, dintre pragmatică și stilistică. Un alt element 

analizat este traducerea discursului interactiv cu provocările sale: apelativele care vizează micro-

textul și oralitatea care ține de macro-text. Ultimul aspect luat în considerare în traducere și 

retraducere a basmului este de factură poetică și se referă la moralitate, care este scrisă în versuri de 

către Perrault. Traducerea sau omisiunea acesteia, creativitatea traducătorului implicat în actul 

traductiv, stilul și vocabularul folosit în traducere indică poziția traductivă a mediatorului. În ceea ce 

privește adaptarea poveștii Degețel, analiza corpusului nostru include două versiuni, cea a lui 

Alexandru Mitru (1978) și cea a A. și H. Crișan (2018). Punctul comun între cele două este 

reprezentat de strategia de simplificare atât în ceea ce privește incipitul, cât și excipitul textului. Vom 

examina, de asemenea, modul în care caracterul viclean a personajului eponim este redat în textul-

țintă și modul în care potențialul cititor percepe această calitate.  

În ceea ce privește traducerile și retraducerile poveștii Motanul încălțat, ne oprim asupra 

acelorași traducători ca în cazul precedent: I. Rășcanu (1913), Teodora Popa-Mazilu (1968), Silvia 

Colfescu (2001) și Victor Popescu (2013). În primul rând, suntem interesați de numirea personajului 

eponim atât la nivel titular, cât și textual. În al doilea rând, instrumentele și resorturile lingvistice și 

pragmatice pentru traducerea politeții sunt luate în considerare în analiza din acest capitol. Politețea 

și traducerea ei reprezintă fațete ale dimensiunii culturale pe care ne propunem să le analizăm în mod 

comparativ. Fenomen legat de politețe, această analiză se concentrează și asupra terminologiei 

referitoare la categoriile profesionale, care reprezintă un element pragmatic, dar a căror soluții 

demonstrează un anumit grad de subiectivism traductiv. În ceea ce privește adaptarea poveștii 

Motanul încălțat perraldian, corpusul nostru este format din versiunea lui V. Mihăilescu (1943) și a 

lui Cătălin Nedelcu (2008). Analiza comparativă între cele două versiuni se referă la adaptarea prin 

explicitare, caracteristică celor două texte. În acest caz, implicitul devine explicit și contrar 

adaptărilor analizate pentru Degețel, unde se recurge la simplificare, amplificarea este strategia la 

care se face apel în acest caz, scopul fiind însă același: facilitarea lecturii textului tradus. Ultimul 

aspect pe care ne propunem să îl luăm în considerare în adaptarea textului perraldian pentru ambele 

versiuni este vocea adaptatorului care pare mai audibilă decât în cazul traducerii și retraducerii.  

Capitolul al patrulea se referă la rescrierea a două povești de Charles Perrault, Degețel și 

Motanul încălțat, și traducerea lor în limba română. Corpusul pentru analiza traductologică a 

rescrierilor și traducerilor acestora are scopul de a sublinia relația pe care aceste remanieri o au cu 

hipotextul perraldian și modul în care aceste relații sunt redate în traducere. Pentru a evidenția aceste 

relații intertextuale, care constituie niște procese dinamice, ne propunem să analizăm diferite aspecte 

pentru fiecare rescriere. În acest fel, hipertextul Struțul (Jacques Prévert, trad. Elsa Grozea) implică 
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dificultăți în traducerea lexicului prin modificarea registrului standard în registru familiar sau chiar 

popular. Un alt impas în fața căruia se regăsește traducătorul ține de traducerea violenței și a 

umorului, a satirei societății moderne. Dacă Perrault adoptă un ton aparent moralizator, Prévert 

ironizează lumea adulților. În ceea ce privește rescrierea lui Michel Tournier, aspecte ale dimensiunii 

culturale care reprezintă probleme spinoase în traducere sunt de natură ecologică, religioasă și 

antroponimică. Rescrierea și traducerea de factură ecologică reprezintă o problemă actuală a 

literaturii, integrarea în literatura pentru copii subliniind această importanța. Referințele religioase 

ale lui Tournier sunt diferite de cele ale lui Perrault, Tournier încercând în același timp să rescrie 

unele fragmente din Geneză. În ceea ce privește substantivele proprii, cu încărcătură intertextuală și 

religioasă, traducătorul român, Emanoil Marcu, adoptă o poziție axată pe textul sursă, opțiunile sale 

încadrându-se, conform teoriei lui Ballard la ceea el definește ca fiind „gradul zero al traducerii“ 

(2001: 18), reportul. Referitor la rescrierea lui Pierre Gripari, relația intertextuală cu povestea 

perraldiană se manifestă doar la nivelul incipitului. Gripari schimbă valoarea moștenirii, dar pisica 

rămâne ca în textul perraldian salvator al protagonistului. Tăinuirea dialogismului cu povestea lui 

Perrault de Gripari se afirmă la nivel paratextual, subtitlul fiind După mai multe povești rusești, dar 

și textual, astfel că sarcina potențialului cititorului este cu atât mai delicată. În ceea ce privește 

rescrierea lui Laurence Gillot, hypertextul său este rezultatul a două originale: povestea perraldiană și 

adaptarea cinematografică. Rescrierea sa reprezintă cartea filmului, alegerile sale subiective fiind 

vizibile atât în comparație cu textul lui Perrault, cât și comparativ cu filmul animat. Există anumite 

pierderi, omisiuni, dar și anumite câștiguri în acest caz. Dacă în ceea ce privește textul parraldian, 

limbajul este unul simplu, Gillot utilizează expresii figurative care implică provocări în traducere. Ca 

în cazul rescrierii lui Tournier, substantivele proprii ocupă un loc important, dar abordarea traductivă 

a Mirunei Ion nu suprimă intertextualitatea la acest nivel cu opera lui Perrault.  

Ultimul subcapitol cuprinde analiza a două povești din colecția Înconjurul lumii cu o poveste, 

din antologia Poveștile lui Tom Degețel istorisite în lumea întreagă, tradusă de Ioana Dănăilă, 2008. 

În acest caz, mai multe hipo- și hiper- culturi  sunt implicate. Primul text, Copiii izgoniți, poveste de 

origine poloneză, creează o interferență culturală între textul perraldian, cultura țigănească poloneză 

și cea română  și stereotipurile legate de această întâlnire culturală. În ciuda faptului că este vorba de 

un hipertext polonez, cultura predominantă este cea țigănească. Căsuța căpcăunilor cu acoperișul 

din cârnați este o rescriere suedeză a poveștii lui Perrault și conține anumite aspecte socio-culturale, 

care devin provocări în procesul de traducere. În cazul acestei rescrieri, pădurea are o importanță 

notabilă, iar traducătoarea utilizează anumite modulări și nuanțări pentru a reda această dimensiune 

ecologică.  

Această teză reprezintă o provocare atât la nivel textual, cât și paratextual, mizând pe 

problematica beneficiarilor: copii / tineri / adulți, avizați / inocenți, subestimați / supraestimați. Prin 

urmare, obiectivul nostru este o analiză comparativă a soluțiilor, a strategiilor, pozițiilor traductive 

pentru a sublinia adecvarea în raport cu textul sursă și cu publicul țintă.  

 

Originalitatea lucrării 
Această lucrare este originală prin abordarea teoretică și sintetizarea principalelor teorii asupra 

adaptării, traducerii, retraducerii și rescrierii literaturii pentru copii. Un alt element de originalitate 

constituie apropierea fenomenului editorial de cel traductiv. Totuși, elementul de noutate este 

reprezentat de corpusul extins ales. Dacă poveștile lui Perrault au mai fost analizate de-a lungul 

timpului, rescrierile acestora nu s-au bucurat de un asemenea potențial critic. În plus, cronologic 

vorbind, unele dintre rescrierile analizate sunt destul de recente și estimate a satisface nevoile și 

dorințele unui public specific, cu o altă cultură literară, lingvistică și culturală.  

Menționăm, de asemenea, și faptul că cercetarea noastră a demonstrat că traducerea lui 

I. Rășcanu datează din anul 1913, și nu 1914, data nefiind exprimată în paratext. Revista românească 

Cosînzeana face referire la această versiune ca fiind „un titlu nou“ în septembrie 1913.  
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Încercând să ne îndepărtăm pe cât posibil de cercetările anterioare, am dezvoltat o analiză 

bazată pe un corpus destul de bogat, care ne-a solicitat gândirea analitică, critică, divergentă, 

interogativă, deductivă și chiar metaforică.  

 

Concluzie finală 
Prin tratarea literaturii pentru copii, nu putem ignora problemele care se referă la modul în care 

diferențele culturale influențează traducătorii și ce se întâmplă cu conceptele specifice din cultură în 

procesul de traducere, de ce sunt aplicate anumite strategii, cum ar fi naturalizarea sau înstrăinarea, 

cum influențează destinatarul unele opțiuni în traducere, de ce se face apel la adaptare ca formă de 

traducere, ceea ce se întâmplă la nivelul stilului, ironiei în traducere, modul în care traducătorul este 

un creator sau un co-creator.  

Din punct de vedere cultural, cărțile pentru copii, în special retraducerile realizate în perioade 

istorice, politice, literare și culturale diferite, dezvăluie modul în care standardele de practică de 

traducere s-au schimbat. Aceste retraduceri arată, de asemenea, stadiul literaturii pentru copii și 

schimbarea convingerilor adulților cu privire la ceea ce este bun, curat și ușor de înțeles pentru tinerii 

cititori. Versiunile contemporane sunt diferite față de (re)traducerile, adaptările și rescrierile mai 

vechi, subliniind astfel schimbări în politica editorială, schimbări ale funcțiilor atribuite cărților 

pentru copii, și influența ideologiilor (educaționale, morale și politice) asupra poveștilor aparent 

„nevinovate“ pentru tinerii cititori. În epoca globalizării și a noilor tehnologii, cercetarea privind 

traducerea literaturii pentru copii continuă în domeniul de benzi desenate, filme, jocuri de calculator 

și alte mijloace media, care abordează subiecte neexplorate și evidențiază mecanismele culturii 

contemporane.  

Realitatea traductologică (inclusiv traduceri, retraduceri, adaptări, rescrieri) și editorială a 

corpusului nostru este un element important al receptării poveștilor lui Perrault. Cultura receptoare 

este în mare măsură influențată de lumea editorială. Statistic, așa cum am observat, există un număr 

semnificativ de traducători, care au desfășurat, de asemenea, o activitate în lumea editorială, fie că 

este vorba de director al unei edituri, de redactor, de editor, dar sunt, de asemenea, mulți traducători-

scriitori. Experiența în afara domeniului traducerii influențează proiectul lor de a traduce. Am 

observat că poveștile lui Perrault au experimentat multe retraduceri mai ales după 1989, când piața 

editorială a luat mai mult avânt în România. Strategia generală privind paratextul, în special, se 

caracterizează prin respectul față de autorul textului original, prin facilitarea lecturii mai ales la nivel 

titular, în cele mai multe cazuri, s-a optat pentru titluri generice abreviate. Politica editorului este 

extrem de importantă pentru receptarea unui text necunoscut pentru publicul țintă. Numărul de 

prefețe, postfețe și de note reflectă faptul că aceste texte traduse sunt destinate doar copiilor, și 

supraîncărcarea cu informații ar face lectura mai dificilă. Elementul paratextual care este considerat a 

fi cel mai important reprezintă prezentarea cărții, inclusiv ilustrațiile, titlurile, coperta a patra. Aceste 

elemente constituie responsabilitatea editorilor care aleg să înfrumusețeze produsul. Majoritatea 

(re)traducerilor, adaptărilor și rescrierilor conțin ilustrații și sunt adresate unui public țintă tânăr. În 

ceea ce privește rescrierile se observă că, în cazul lor, nu putem vorbi despre retraduceri sau adaptări 

în limba română. Numai traducerea textului Fuga micului Poucet a fost editată de trei ori până acum 

(în 1999 și 2006 cu titlul Piticul roșu, iar în 2004 cu titlul Fata și moartea).  

Aceste rescrieri, cel puțin în cazul publicului român nu se bucură încă de un asemenea succes 

precum poveștile lui Perrault. Colecția de povești care se află la intersecția între traducere, adaptare 

și rescriere prezintă un mare interes în diferite colțuri ale lumii și traducerea destul de imediată după 

publicarea lor în limba franceză este un semn de deschidere spre alte culturi.  

Analiza comparativă a versiunilor în limba română a celor două texte perraldiene au subliniat 

mai multe aspecte ale traducerii de factură culturală. Pentru valoarea sa de reprezentare, identificare 

și descriere, porecla este un culturem a cărui redare depinde de versiunea de referință, limba în care 

este tradus și creativitatea traducătorului. Dacă Rășcanu se dovedește a fi inventiv, dar îndepărtat de 
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sensul originalului, optând pentru titlul Puricel, Teodora Popa-Mazilu și Silvia Colfescu încearcă să 

utilizeze o modulare mărginită de limitele lingvistice ale limbii țintă, Degetel, în timp ce Victor M. 

Popescu folosește un antroponim specific pentru cultura engleză, Tom Degețel, deoarece versiunea sa 

este o traducere intermediară prin intermediul limbii engleze. În cazul traducerii ironiei, traducătorii 

sunt mai deschiși, creativitatea și inventivitatea lor fiind esențiale pentru a depăși constrângerile 

lingvistice și socioculturale. Subiectul ironiei perraldiene este, în general, femeia. I. Rășcanu este mai 

rezervat în versiunea sa, pe când ceilalți traducători încearcă să surprindă atitudinea batjocoritoare a 

autorului. Cultura țintă determină, în concluzie, redarea ironiei, literatura secolului lui I. Rășcanu 

(1913) fiind mai sobră în ceea ce privește prejudecățile față de sexul feminin. Traducerea ironiei este 

în căutarea unui echilibru între punctele slabe și punctele forte ale unei anumite opțiuni. În ceea ce 

privește traducerea discursului interactiv, traducătorii români au accentuat oralitatea textului din 

dorința de a-l dinamiza. În aceeași sferă semantică și pragmatică, traducerea apelativelor folosite în 

discursul interactiv trădează o opțiune subiectivă, chiar afectivă. Diminutivizarea unor unități implică 

funcția conativă a limbajului cu scopul de a suscita compasiunea publicului țintă. Traducerea 

discursului interactiv implică de asemenea și sistemul interjectiv. În versiunile analizate, traducerea 

interjecțiilor este determinată de stilul, tonul, poziția traducătorului, iar anumite opțiuni schimbă 

registrul textului sursă din unul standard în unul familiar. Un caz particular în traducerea literaturii 

pentru copii este reprezentat de traducerea poetică a moralității. Traducătorii se confruntă cu 

dificultatea de creativitate pentru a reda moralitatea în versuri. Rășcanu este mai dur, bazându-se pe 

un lexic cu conotații mai violente pentru a speria cu scopul de a educa, în timp ce Popa-Mazilu își 

gestionează energia sa creativă, fiind și autoare de poezii, și încearcă o apropiere de textul original, 

Colfescu șterge moralitatea în versiunea sa, pe când M. Popescu se situează la mijlocul drumului 

între creație și fidelitate.  

În ceea ce privește adaptarea textului Degețel, simplificarea este modalitatea la care apelează 

adaptatorii pentru a aduce la îndemâna copiilor texte literare în scopuri educaționale. Adaptarea prin 

simplificare presupune alegeri, opțiuni care sunt subiective, deoarece traducătorul decide fragmentele 

care să facă parte din textul adaptat, care să fie omise sau care să fie parafrazate. Dar omiterea 

aparentă a unor unități poate fi compensată în co-text, așa cum este cazul tradaptării lui Alexandru 

Mitru. Selectarea unor fragmente și introducerea lor în text poate urma, totuși, uneori, un fir ilogic. 

Adaptatorii fac un puzzle de adaptare ale cărui piese nu sunt puse în ordine. Efectul este înțelegerea 

greșită a textului de către publicul țintă.  

În ceea ce privește traducerea, retraducerea și adaptarea Motanului încălțat, elementele 

dimensiunii socio-culturale luate în considerare au demonstrat că traducătorul este limitat atât de 

aspecte lingvistice, cât și extra-lingvistice. În ceea ce privește denumirea în traducere și retraducere, 

traducătorii se regăsesc în fața unui act de negociere între diferite segmente și nevoile publicului 

țintă. Prin modulare, traducătorii redau unele unități de politețe precum titlurile nobiliare și 

perifrazele onorifice. Rășcanu, Popa-Mazilu și M. Popescu încearcă folosirea unor echivalente 

determinate, totuși, de epoca în care traduc, ultimul schimbând total registrul de limbă, iar Colfescu 

alternează lexemele de politețe. Strâns legată de politețe, redarea persoanei a doua plural, marcă de 

politețe, prin alternarea persoanei a doua singular cu persoana a doua plural sau chiar persoana întâi 

plural implică interpretarea subiectivă a traducătorului care creionează un anumit raport de 

subordonare între locutor și interlocutor. Un alt aspect care generează soluții traductive diferite este 

reprezentat de terminologia aferentă meseriilor. Aparent obiectivă, domeniul la care se referă 

influențează redarea acestora în limba română. Lexemele de factură legală și agricolă nu ridică 

probleme de traducere, pe când cele de natură regală nasc alegeri diferite cauzate de absența acestei 

realități în lumea cunoscută tânărului cititor.  

În ceea ce privește adaptările, paratextul textului tradus sugerează libertatea față de original. 

Versiunea lui Mihăilescu (1947) debutează cu specificația „în limba română”, iar în cea a lui 

Nedelcu (2008) este specificat că este vorba de un text „după o poveste de Charles Perrault”. 

Manifestarea acestor trimiteri metatraductologice creează un orizont de așteptare în rândul publicului 
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țintă. În ceea ce privește strategiile adoptate de fiecare adaptator, Mihăilescu urmează tendința vremii 

de a româniza textul său atât la nivelul substantivelor proprii, cât și a vocabularului, în timp ce 

versiunea de Nedelcu este mozaic de strategii adoptate. Acesta utilizează strategii mixte, din punct de 

vedere lexical, dar  și stilistic. O problemă spinoasă în adaptarea poveștii perraldiene este 

audibilitatea vocii adaptatorului. Mihăilescu își face auzită vocea, implicând, de asemenea, un 

potențial cititor, poziție explicabilă cu mentalitatea contemporaneității sale privitoare la realismul 

literaturii. În ceea ce privește vocea lui Nedelcu, care este mai puțin perceptibilă, dar implică, de 

asemenea, cititorul mizând pe funcția conativă și suscitând interesul și implicarea potențialului 

receptor în procesul de lectură. 

Traducerea și adaptarea pot fi înțelese ca forme de rescriere. Dar noi înțelegem noțiunea de 

rescriere în termeni de intertextualitate, dialogism, comunicare între două sau mai multe opere 

literare. În acest sens, rescrierea corpusului perraldian și traducerea acestuia în limba română implică 

în același timp probleme de ordin traductologic și intertextual. Rescrierea lui Jacques Prévert evocă 

relația intertextuală încă din primele enunțuri ale incipitului textului făcând referire la Degețel, la 

episodul cu pietrele, în ciuda mascării intertextualității la nivel titular. Printr-un limbaj simplu, 

Prévert denunță probleme sociale, cum ar fi violența. Stilul prévertian este, cu toate acestea, schimbat 

în traducere prin modificarea registrului de limbă. Dar relația intertextuală este menținută în 

traducere. Spre deosebire de schimbările lexicale și pragmatice, traducătorul redă violența cât mai 

aproape de original, contrar versiunilor lui Perrault care încearcă o edulcorare a acesteia. Dacă 

subiectul preferat al lui Perrault din perspectiva ironiei este femeia, pentru Prévert este religia. 

Traducerea acestui umor este mai nuanțat, Elsa Grozea accentuând atitudinea critică a autorului.  

Rescrierea lui Michel Tournier manifestă, de asemenea, o atitudine critică a lumii adulților. 

Dacă Perrault pune accentul pe dimensiunea moralizatoare a textului, Tournier subliniază 

dimensiunea ecologică. Pădurea, copacul, natura sunt elementele purtătoare de valoare făcând parte 

din Paradis. Dimensiunea ecologică și religioasă sunt inseparabile pentru Tournier, a doua fiind 

extinderea primei. Traducătorul Emanoil Marcu vrea să fie „sticla de cristal, prin care originalul este 

se vede în toată splendoarea sa ...“ (2004: 20). Această poziție implică, totuși, anumite probleme de 

decodare a referințelor intertextuale. Utilizarea reportului ca metodă de a traduce substantivele 

proprii anihilează raportul intertextual, suprimând posibilitatea cititorilor țintă de a sesiza această 

relație dialogică cu textul perraldian. Prin aceste alegeri traductive, Marcu șterge atât ironia, cât și 

valoarea intertextuală la nivelul numelor proprii. Opțiunile lui Emanoil Marcu vizează un cititor 

erudit, cunoscător al limbii sursă, pentru a înțelege această relația intertextuală.  

O rescriere mascată, Nu-știu-cine, Nu-știu-ce a lui Pierre Gripari implică mai multe dificultăți 

de decriptare. Cititorul țintă trebuie să surprindă dialogismul între cele două texte prin intermediul 

personajelor, a moștenirii și importanța pisicii care a devenit salvatorul celor trei frați. Traducătorul 

cărții, Aurelia Ulici, încearcă să respecte sensul originalului, respectând firul narativ, astfel încât 

cititorul țintă să poată observa relația intertextuală dintre cele două texte.  

Rescrierea lui Laurence Gillot este, în același timp, adaptarea adaptării cinematografice și 

rescrierea textului perraldian, Motanul încălțat. Primul indice al remanierii este reprezentat de titlul 

Adevărata poveste a Motanului Încălțat. Autoarea scurtează replici ale filmului, prin parafrazare sau 

omisiuni. Pierderea pe care o considerăm cea mai notabilă este omiterea unei referințe inter- și meta- 

textuale referitoare la scriitorul Charles Perrault, prezent în film ca martor care spune povestea reală. 

Versiunea Mirunei Ion este mai nuanțată, dar nu departe de textul original.  

Analiza comparativă se încheie cu intersectarea fenomenelor de traducere, adaptare și rescriere 

în opera Poveștile lui Tom Degețel istorisite în lumea întreagă.  Acest du-te-vino între hipo- și hiper- 

text influențează soluțiile traductive ale Ioanei Dănăilă. Rescrierea de origine poloneză implică, de 

fapt, o altă cultură – țigănească. În traducere, stereotipurile și realitatea extralingvistică acționează 

asupra alegerilor traductive. În acest fel, traducerea este mult mai marcată cultural decât rescrierea în 

limba franceză. În ceea ce privește remanierea de origine suedeză, problematica este redată de 

dimensiunea ecologică, precum în cazul lui Tournier. Traducerea acestui text ridică, de asemenea, 
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probleme de nuanțe care țin de perspectiva etică a actului de traducere. Traducătoarea operează 

anumite schimbări pentru a fluidiza frazele, pentru a facilita înțelegerea lor, atât la nivel lexical, cât 

și sintactic și pragmatic. În cazul acestor două texte, provocările de traducere privesc referințele 

socioculturale. Ioana Dănăilă este implicată mai mult sau mai puțin în funcție de cultura prevăzută în 

rescriere. Dacă în prima poveste, intervențiile sale se referă la referințele culturale, deoarece cultura 

românească este obișnuită cu cea țigănească, în al doilea text, acesta acționează numai asupra 

modulării și ecocriticii traducerii.  

Dialogismul de care vorbea Bahtin este perceptibil în cazul tuturor nivelurilor rescrierii: 

substantive proprii, schema narativă, personaje, turnuri luate în raport cu hipotextul perraldian. De 

reținut, de asemenea, și faptul că adaptatorii corpusului perraldian, dar, în special traducătorii 

rescrierilor sunt mai vocali în textele traduse decât (re)traducătorii lui Perrault. Rescrierile și 

traducerile lor sunt într-o relație de interacțiune cu poveștile tradiționale, dar și cu viața 

contemporană a cititorilor. Această interacțiune – intertextualitate, dialogism, interculturalitate, 

interferența – îmbogățește în mod semnificativ limba țintă, dezvoltarea culturală, literară și socială a 

beneficiarilor vizați.  

Pentru a încheia parcursul nostru teoretic și practic pe poveștile lui Perrault și pe rescrierile 

acestora prin analiza traducerilor, retraducerilor, adaptărilor, se poate considera că această 

problematică este încă deschisă, datorită faptului că acest corpus al rescrierilor, în mod special, este 

bogat și ingenios. Am încercat să creăm noi perspective și viziuni asupra procesului de traducere / 

retraducere / adaptare / rescriere, dar considerăm că abordarea noastră poate fi, de asemenea, punctul 

de plecare pentru alte reflecții traductologice, stilistice sau tematice  
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